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Employabilit y y 
Dee grote ruil tussen kwalificatie en zekerheid 

Geenn onderwerp heeft de vakbonden in de verzorgingsstaat zo beziggehouden als 
dee herpositionering van de sociale zekerheid. De collectieve ontslagen van de jaren 
zeventigg en de massale afkeuring van werknemers, kortom de onzekerheid in de be-
roepsuitoefeningg werd, een testcase voor het sociale stelsel. Bij alle onrecht dat ge-
dupeerdenn in die periode moesten ervaren, bleef één recht gehandhaafd: gedeelte-
lijk ee financiële schadeloosstelling. Enn juist dat recht werd in de jaren tachtig ter dis-
cussiee gesteld, tot grote schade voor de vakbonden en de politieke partijen die altijd 
voorr de verzorgingsstaat hadden gepleit. 

Langee tijd werden de ontslagbescherming, de zekerheid van de vaste arbeids-
plaatss en, mocht er iets misgaan, het stelsel van sociale zekerheid beschouwd als de 
voornaamstee voorzieningen op het gebied van de rechtszekerheid van werknemers. 
Doorr de intermediaire werking van de uitkeringen waren de financiële zekerheid 
enn de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer uit elkaar gegroeid. Velen 
moestenn wennen aan deze constatering en hebben zich ertegen verzet. Maar op de-
zee manier kwam het debat wel terug bij de werkelijke bron van zekerheid: de ar-
beidsorganisatie,, de persoonlijke capaciteiten en de weerbaarheid van de werkne-
merr op de arbeidsmarkt. De echte zekerheid147 van werknemers wordt vertegen-
woordigdd door hun beroepskwalificatie, door de mogelijkheid om hieraan te werken 
enn door de mobiliteit die aan de beroepskwalificatie kan worden ondeend. Dat was 
eenn van de lessen van de jaren negentig. Werknemers kunnen niet zonder een col-
lectievee sociale verzekering. Deze is echter bedoeld voor noodgevallen en veronder-
steltt een goed opgezet preventiebeleid in de arbeidsorganisatie. Dus tijdig ingrijpen 
inn slechte arbeidsomstandigheden, tijdig reorganiseren in slecht draaiende bedrij-
venn en perspectiefloze beroepen, tijdig herscholen en kansen bieden op een nieuwe 
beroepsloopbaan. . 

Ditt hoofdstuk gaat over de combinatie van kwalificatie, inzetbaarheid of mobi-
liteitt en beroepszekerheid, kortweg employability. De kwalificatiebehoefte van de 
werknemerr wordt afgezet tegen de behoefte aan een grotere mobiliteit op het werk. 
Beidee zijn het resultaat van veranderingen in de persoonlijke levenssfeer en tegelij-
kertijdd van nieuwe eisen die gesteld worden in de arbeidsorganisatie. Kennis en in-
zetbaarheidd kunnen in het belang zijn van werknemers, maar ook van hun werk-
gever.. Daarmee is nog niet gezegd dat beide partijen het altijd eens zullen zijn over 
hett soort kennis en het type inzetbaarheid. Het primaire doel is om dit complexe 
onderwerpp te ordenen door het van verschillende kanten te bezien. Eerst komt de 
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arbeidsvoorwaardenvormingg ter sprake, vervolgens de institutionele aspecten, de 
arbeidsorganisatie,, de persoonlijke levenssfeer en de arbeidsverhoudingen. Zoals in 
dee hele studie worden ook hier de behandelde items bezien vanuit het strategisch 
beleidd van de vakbeweging en de werkgeversorganisaties. 

9.11 PLAATSBEPALIN G BINNEN HET ARBEIDSVOORWAARDENBELEI D 

Inn het eerste hoofdstuk van deze studie werden inkomen, werktijd, beroepskwali-
ficatiee en contractzekerheid gedefinieerd als de kern van de arbeidsvoorwaarden. Ik 
beschouww kwalificatie en zekerheid dus allebei als kernonderwerpen in de CAO. 
Onderr beroepskwalificatie versta ik zowel de theoretische scholing van een werk-
nemerr als de praktijkervaring die nodig is om aan de eisen van de beroepsuitoefe-
ningg te voldoen. Aan de kwalificatie van werknemers worden andere eisen gesteld 
dann vroeger. Snelle veranderingen in technologie en organisatie vragen van de werk-
nemerr een voortdurende her- en bijscholing om ten minste bij te blijven in het ei-
genn beroep en om te blijven voldoen aan eisen van de huidige functie. Daar blijf t 
hett niet bij. Beroepen, bedrijven en markten veranderen snel en hebben een korte-
ree levensduur dan vroeger. Daarom moet de werknemer zich voorbereiden op mo-
gelijkee verandering van baan, een verandering die zich verschillende keren in een 
beroepslevenn kan voordoen. De arbeidsorganisatie en de arbeidsmarkt vragen van 
dee werknemer een grotere mobiliteit zowel binnen de organisatie als daarbuiten. 
Dee werknemer is dus gedwongen om vooruit te kijken: misschien moet hij of zij 
eenn loopbaanpad bewandelen binnen het huidige bedrijf of binnen het huidige be-
roep,, misschien is het juist nodig om naar buiten te kijken: naar een ander bedrijf 
off  een ander beroep. 

Ookk de persoonlijke behoeften van werknemers veranderen. Werknemers wil-
lenn zich ontplooien in hun beroepsuitoefening en stellen eisen aan de kwaliteit van 
hunn werk. Beseft wordt dat de kansen binnen het bedrijf groter worden door meer 
scholingg en door het werken te combineren met een opleiding. Ook de behoefte 
aann culturele ontwikkeling of persoonlijke ontplooiing is vaak aanleiding om een 
studiee of een cursus te volgen. Werknemers zijn mondiger geworden en hebben meer 
zeggenschapp over het werk en over de eigen levenssituatie verworven. Goed opge-
leidee tweeverdieners zijn minder afhankelijk van hun werkgever, omdat zij een goe-
dee positie op de arbeidsmarkt combineren met een zekere mate van financiële zelf-
standigheidd dankzij het dubbele inkomen. Dit schept op zijn beun weer nieuwe 
mogelijkhedenn om verder te studeren, eventueel in eigen tijd. Volgens Bolweg ligt 
hierr een spanningsveld in het sociaal beleid. 'Organisaties maken aan de ene kant 
gebruikk van mensen om hun organisatiedoelen te realiseren, terwijl mensen aan de 
anderee kant de organisatie gebruiken om hun persoonlijke doeleinden te realiseren 
(Bolwegg 1998:19). 
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Niett iedereen bekleedt echter een sterke positie binnen het bedrijf of op de arbeids-
markt.. Veel werknemers hebben de ontwikkelingen niet kunnen bijhouden. Hun 
kenniss en ervaring zijn misschien wel van dezelfde kwaliteit gebleven, maar het werk 
iss in snel tempo veranderd en stelt thans andere, meestal hogere eisen. Achterop-
rakenn in het bedrijf of op dee arbeidsmarkt kent twee kanten, dat wil zeggen, er zijn 
tweee uitersten die allebei vertegenwoordigd worden door een probleemgroep. De 
eerstee groep ondeent zijn rechtszekerheid aan een formele rechtspositie binnen het 
bedrijff  en niet aan kennis en kwaliteiten. We kunnen zeggen dat de formele rechts-
positiee van deze werknemers niet in balans is met hun actuele waarde op de arbeids-
markt.. Deze groep is afhankelijk van de wettelijke en in CAO'S vastgelegde ontslagbe-
schermingg en van een aantal rechten die ontleend worden aan de functie-indeling. 

Dee tweede probleemgroep slaagt er niet in om door te dringen tot een vaste baan. 
Ditt zijn werknemers met opvolgende tijdelijke contracten, langdurige uitzendcon-
tractenn of combinaties van beide. De kern van deze groep is laag opgeleid, beschikt 
overr een afgebroken schoolopleiding of over een verkeerd gerichte beroepsoriënta-
tie.1488 Deze groep werknemers kampt met een dubbele onzekerheid: zowel de for-
melee rechtspositie als de feitelijke positie op de arbeidsmarkt is zwak. 

Dee twee probleemgroepen, hoe verschillend ook, lijken elkaar te beïnvloeden, 
waardoorr ze allebei groter zijn dan in feite nodig is. Bij een krappe arbeidsmarkt 
blijf tt veel verborgen: werknemers met een sterke formele status zitten minder in de 
wegg en werknemers met een zwakkere positie komen nog relatief gemakkelijk aan 
(vast)) werk. Maar bij het ruimer worden van de arbeidsmarkt keert hetzelfde ver-
schijnsell  steeds terug. De bedrijven hebben last van werknemers die zich beroepen 
opp verworven rechten en daarom schrikken zij terug om een vaste arbeidsrelatie aan 
tee gaan met nieuwe werknemers. Hierdoor groeit het aantal personen met een zwak-
kee positie op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zullen zwakke werknemers die nog wel 
eenn goede formele status bekleden, zich vastklampen aan hun formele rechten. Aan 
beidee kanten is sprake van risico-mijdend gedrag. De bedrijven willen geen risico 
lopenn door slecht opgeleide, of oudere of minder gezonde werknemers in vaste dienst 
tee nemen, en de werknemers in vaste dienst durven niet van baan of zelfs van func-
tiee te veranderen. Per saldo wordt er te weinig geïnvesteerd in werknemers en werk-
zoekendenn die dat juist nodig hebben. 

Dee vakbeweging wordt de laatste jaren geconfronteerd met vragen van leden die 
hett best omschreven kunnen worden met het begrip onzekerheid. Onderscheid valt 
temakenn tussen 'inkomens(on)zekerheid' en 'beroeps(on)zekerheid\ Inkomenson-
zekerheidd ontstaat wanneer een werknemer niet meer zeker is van een toereikend 
enn regelmatig inkomen, bijvoorbeeld door afhankelijkheid van variabele beloning, 
afhankelijkheidd van tijdelijk werk, dreigend ontslag, invaliditeit of door reorgani-
satiee van de sociale zekerheid. Beroepsonzekerheid ontstaat wanneer een werkne-
merr niet meer kan rekenen op een vaste plaats in het bedrijf, op een vaste werkge-
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verr of op het voortbestaan van zijn beroep. Beroepsonzekerheid kan leiden tot inko-
mensonzekerheid,, maar dat hoeft niet zo te zijn. In theorie kan de inkomenszeker-
heidd zodanig zijn dat de werknemer volledig schadeloos gesteld wordt wanneer hem 
ietss overkomt. In de praktijk heeft beroepsonzekerheid echter steeds vaker gevol-
genn voor het inkomen. Opgemerkt zij dat het begrip onzekerheid niet altijd in kwan-
titatievee of in juridische termen te definiëren valt, omdat het voor de werknemer een 
gevoell  of een emotie uitdrukt en omdat dit gevoel sterk historisch bepaald wordt.149 

Conclusie Conclusie 

Veranderingenn op de arbeidsmarkt en in de regelgeving hebben voor velen een ein-
dee gemaakt aan de beroepszekerheid. De zekerheid van het arbeidscontract voor 
onbepaaldee tijd is voor veel werknemers niet meer weggelegd en heeft ook minder 
tee betekenen dan vroeger. Onder de huidige omstandigheden valt een grotere zeker-
heidd te bereiken door tijdig te investeren in de eigen beroepskwalificatie. Het creë-
renn van goede voorzieningen via de CAO kan daarbij helpen. In het arbeidsvoorwaar-
denbeleidd zijn zekerheid en kwalificatie in korte tijd ontwikkeld van tamelijk stati-
schee onderwerpen tot vernieuwingsterreinen, die bovendien sterker dan vroeger aan 
elkaarr gerelateerd zijn. Een actuele beroepskwalificatie is onmisbaar om een goed 
inkomenn te kunnen verwerven, goede werktijd- en verlofregelingen zijn weer een 
voorwaardee om op latere leeftijd te kunnen leren. De beroepskwalificatie vormt dus 
eenn eenheid met de andere kernonderwerpen van de arbeidsvoorwaarden. 

9.22 DE INSTITUTIONEL E BEDDING VAN EMPLOYABILIT Y 

Dee combinatie van scholing en inzetbaarheid heeft voor een nieuw begrip in de P&O-
praktijkk gezorgd: employability. Gasperz en Ott definiëren employability als 'het 
vermogenn van een werknemer om werk te verkrijgen'. Zij geven de voorkeur aan 
dezee term boven 'inzetbaarheid', omdat inzetbaarheid een actieve rol van de werk-
geverr suggereert en een passieve van de werknemer, terwijl het nu juist om een ac-
tievee opstelling van de laatste zou moet gaan: 'De employability van werknemers 
wordtt bepaald door drie factoren: 

-- ze moeten over kennis en vaardigheden beschikken die hen goed inzetbaar ma-
ken; ; 

-- ze moeten bereid zijn regelmatig van functie te wisselen;; zowel binnen als bui-
tenn de onderneming; 

-- ze moeten beschikken over voldoende kennis van de arbeidsmarkt om te weten 
waarr en hoe zij hun vermogens kunnen aanbieden. 

All  met al gaat het bij employability om kunnen, willen en weten: drie factoren die 
elkaarr beïnvloeden en versterken' (Gasperz en Ott 1996: 6). 
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Vann de werkgeversorganisaties heeft de AWVN zich het eerst en het meest nadruk-
kelijkk uitgesproken over employability. Ook de AWVN definieert employabiüty als 
hett 'vermogen van de werknemer (om gedurende het hele werkzame leven betaald 
werkk te verrichten bij de huidige werkgever of elders)'. De AWVN signaleert drie 
ontwikkelingenn die ertoe hebben geleid dat 'blijvende inzetbaarheid tot een voor 
iedereenn zichtbaar fenomeen is uitgegroeid'. 

-- De aard van het werk. De werknemer wordt steeds nadrukkelijker een kritische 
succesfactorr in de onderneming. 'Wanneer kennis, vaardigheden of werkhouding 
niett goed meer passen, zal de werknemer in staat moeten zijn en worden gesteld 
omm elders in de organisatie of bij een andere werkgever betaalde arbeid te ver-
richten.' ' 

-- De aard van de werknemer. De werknemer is zeer goed 'in staat om het eigen be-
langg te verwoorden en op te komen voor het eigen perspectief op betaald werk. 
Dee werknemer [...] heeft een direct belang om flexibel op veranderende werkin-
houdd en werkomstandigheden in te spelen.' 

-- Demografische ontwikkelingen. 'Door de krappere arbeidsmarkt zullen bedrij-
venn moeten bewerkstelligen dat hun personeel langer in dienst kan blijven. Dat 
steltt eisen aan de blijvende inzetbaarheid van werknemers.'I5° 

Inn het arbeidsvoorwaardenbeleid 1998 van FNV Bondgenoten werd geconstateerd 
datt baanzekerheid steeds minder bestaat. Daarom wilde de vakbond de koers ver-
leggenn naar het scheppen van werkzekerheid. Sociale plannen, arbeidspools en mo-
biliteitscentraa kunnen zeker helpen om werknemers te beschermen, maar zijn vol-
genss de bond te defensief en ze komen vaak te laat. 'Het perspectief op een betere 
enn leukere baan kan alleen worden geboden door vroegtijdig te investeren in werk-
nemers,, te investeren in jezelf. Bijvoorbeeld door scholing, bredere inzetbaarheid, 
stagess en misschien zelfs door een tijdje bij een andere werkgever of in een andere 
baann te werken.'151 De FNV wil afspraken op het gebied van employability opnemen 
inn de CAO. Opgeroepen wordt om 'investeringscontracten' af te sluiten, zijnde CAO'S 
off  onderdelen van CAO'S waarin wederzijdse verplichtingen worden vastgelegd van 
werkgeverss en werknemers op het gebied van scholing, beroepszekerheid en orga-
nisatieverandering.152 2 

Ookk voor de Stichting van de Arbeid is employability een zaak voor de CAO-on-
derhandelingen.1533 De Stichting constateert dat scholing als 'een permanente acti-
viteit'' moet worden gezien, 'die een geïntegreerd onderdeel uitmaakt van het gehe-
lee productieve leven'. Daarbij moet ook gedacht worden aan 'scholing die van nut 
iss voor een toekomstige functie' en aan de positie van de werknemer op de externe 
arbeidsmarkt.. In het Stichtingsadvies vragen de partijen specifieke aandacht voor 
groepenn werknemers en werkzoekenden die een zwakke positie innemen op de ar-
beidsmarkt,, zoals flexwerkers, oudere werknemers en laag opgeleide werknemers. 
Ookk in de Agenda voor 2002 van de Stichting van de Arbeid neemt scholing en 
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loopbaanbegeleidingg een belangrijke plaats in als onderwerp voor het CAO-overleg 
vann de toekomst. De partijen in de Stichting spreken over 'een gemeenschappelijk 
belangg van werkgever en werknemer. Beiden hebben een eigen én een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid'.. De Stichting gaat er vanuit dat de werkgever primair verant-
woordelijkk is voor vormgeving en financiering van de scholing. In dit verband wordt 
ookk gesproken over het gebruik maken van een 'persoonlijk ontwikkelingsplan'. 

Bijj  Gasperz en Ott (1996) ontbreekt nog een institutionele bedding voor het em-
ployability-denken.. Dat is ook het geval in de Amerikaanse onderzoekstraditie, geïn-
spireerdd door Moss Kanter (1986). De arbeidsorganisatie, de cultuur van de onderne-
mingg en de uitdaging voor de werknemer staan hier op de eerste plaats. In de eerste 
tekstenn van werkgeversorganisaties, vakbonden en de Stichting van de Arbeid is al 
well  sprake van een visie op institutionele verandering. Alle partijen beroepen zich 
opp de veranderingen op het gebied van de collectieve sociale zekerheid en de arbeids-
markt.. De institutionele bedding van employability valt als volgt te schetsen. 

INKOMENSZEKERHEI D D 
(meso-niveau) ) 

BEROEPSZEKERHEID D 
(micro-niveau) ) 

INSTITUTIONEL E E 
ZEKERHEI D D 

inkomenn garanderen 

werkinhoudd garanderen 

PERSOONLIJKE E 
ZEKERHEI D D 

onderhandelenn over de 
prijss van de arbeid 

marktwaardee van de 
arbeidd vergroten 

FiguurFiguur p.i De veranderende dynamiek rond inkomens- en beroepszekerheid 

Figuurr 9.1 laat de dynamiek zien tussen inkomens- en beroepszekerheid aan de ene 
kantt en tussen institutionele zekerheid en wat ik zou willen noemen 'persoonlijke 
zekerheid'' aan de andere kant. Door de herpositionering van de sociale zekerheid 
krijgenn werknemers een ander type inkomensgarantie dan vroeger: het vangnet van 
dee wettelijke of institutionele sociale zekerheid op bedrijfstakniveau (meso-niveau) 
wordtt soberder en minder vanzelfsprekend. In plaats daarvan moeten de partijen 
onderhandelenn over nieuwe vormen van zekerheid. Dit leidt tot nieuwe evenwich-
tenn en uiteindelijk tot nieuwe regelgeving, zij het dat de uitkomst van deze onder-
handelingenn meer dan vroeger gebaseerd lijk t op het eigen initiatief van de werk-
nemer:: studiebereidheid, inzetbaarheid op meerdere plaatsen binnen de onderne-
ming,, de bereidheid om naar ander werk te zoeken. Trommel (1997) spreekt in dit 
verbandd van een doe-het-zelf-loopbaan. 

Ontslagbeschermingg en de praktijk bij personeelsafVloeiingen veranderen even-
eenss van karakter. De regelgeving leidt minder snel tot een verbod op ontslag en de 
partijenn richten zich minder exclusief op financiële schadeloosstelling. In plaats 
daarvann wordt gestreefd naar nieuwe loopbaan- of beroepskansen: herscholing, her-
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plaatsingg binnen de onderneming, oprichting van mobiliteitscentra, bijdrage in in-
vesteringskosten.... Ook CAO'S bieden op sommige punten minder zekerheid: er 
komtt ruimte voor variabele beloning en er worden meer afspraken gemaakt die be-
doeldd zijn om de mobiliteit van de werknemer te bevorderen. Functies en werkta-
kenn worden breder geformuleerd en kunnen niet meer als begrenzing worden be-
schouwdd ('Ik doe dit werk niet, want het staat niet in mijn functiebeschrijving'). 
Regelmatigee periodieken als beloning voor een lang dienstverband verdwij nen. Car-
rièreladderss en promoties worden minder vanzelfsprekend. Ook op het gebied van 
dee werkinhoud neemt de institutionele bescherming afneemt. Daar staat tegenover 
datt CAO'S steeds meer rechten bevatten op het gebied van scholing en loopbaanont-
wikkeling.. Nieuwe CAO-afspraken over de werktaak, de functie-uitoefening en de 
beroepskwalificatiee zijn niet zozeer bedoeld om verworven rechten vast te leggen, 
maarr meer om de kansen van de werknemer te vergroten en het eigen initiatief te 
stimuleren.. In het krachtenveld van inkomens- en beroepszekerheid (figuur 9.1) 
wordtt dan ook gesproken over het vergroten van de marktwaarde van de werkne-
mer.. Het gewicht in deze figuur verplaatst zich van linksboven naar rechtsbeneden, 
dee aandacht verschuift van sociale zekerheid naar de zeggenschap van de werknemer. 

Inn de traditionele arbeidsverhoudingen van de jaren vijfti g tot circa 1980 gaf de 
regelgevingg op bedrijfstak- of zelfs nationaal niveau de contouren aan voor de ar-
beidsvoorwaardenvorming.. De opbouw van de sociale zekerheid werd gekenmerkt 
doorr uniformiteit: voor iedereen dezelfde rechten. Daarmee werd verondersteld, 
datt alle werknemers hetzelfde carrièrepad doorlopen. De inhoud van het werk en 
dee plaats in de organisatie lag vast, evenals het recht op een vaste beloning. In am-
bachtelijkee sectoren zoals de grafische sector en de metaalbewerking, maar ook bij 
dee overheid was bovendien uitgestippeld wat de werknemer in de loop der jaren 
diendee te leren. In deze beroepen lag het leertraject soms voor het hele beroepsle-
venn vast. De beroepsontwikkeling was in die tijd dan ook een weinig spannend on-
derdeell  van het vakbondswerk. 

Figuurr 9.1 markeert in feite drie veranderingen tegelijk In de eerste plaats wordt 
hett micro-niveau belangrijker ten koste van het meso-niveau. De dynamiek in de 
arbeidsorganisatiee geeft thans de richting aan voor de arbeidsvoorwaardenvorming. 
Inn de tweede plaats wordt de beroepsontwikkeling bepalend voor de inkomensont-
wikkeling.. Wie dat kan, moet voor zichzelf zorgen. Voor wie dat niet kan, wordt zo 
mogelijkk op maat een oplossing gezocht. In de derde plaats is er de verschuiving van 
juridischee of institutionele bescherming naar marktwerking. Vakbonden en werk-
geverss worden gedwongen om anticiperend op de marktsituatie te onderhandelen 
enn te werken aan nieuwe regelgeving. Ook persoonlijke zekerheid voor werknemers 
komtt dus tot stand in onderhandelingen. De onderhandelende partijen houden re-
keningg met de persoonlijke situatie van de werknemer, zijn specifieke behoeften en 
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capaciteitenn en tegelijkertijd met de specifieke situatie van de arbeidsorganisatie. 
Hett komt erop aan om de uitgangspositie van de werknemer zo sterk mogelijk te 
makenn en tegelijkertijd te zoeken naar optimalisatie in het arbeidsproces. 

InIn alle belangrijke sociale wetgeving van de jaren negentig zijn aspecten van per-
soonlijkee zekerheid terug te vinden. Het duidelijkst is dit het geval in de herposi-
tioneringg van de Ziektewet en de WAO. Hier wordt de zekerheid van de werknemer 
medee bepaald door preventiebeleid en herplaatsing. Bij werkloosheid en ontslag 
wordtt de zekerheid van de werknemer mede bepaald door zijn mobiliteit. Daarmee 
will  ik niet beweren dat de nog niet voltooide reorganisatie van de sociale zekerheid 
eenn succes geworden is dan wel nog zal worden. Wel kan gesteld worden dat de be-
roepskwalificatiee een belangrijker rol in de sociale zekerheid gaat spelen, wat voor 
configuratiee er uiteindelijk ook uit de bus zal komen. 

Ookk in de regelgeving van de arbeidstijden zijn aspecten van persoonlijke zeker-
heidd herkenbaar. De Arbeidstijdenwet van 1996 biedt minder verbodsbepalingen 
dann de oude wetgeving, maar geeft de marges aan waarbinnen individuen, onderne-
mingsraden,, vakbonden en werkgevers met elkaar kunnen onderhandelen. De ze-
kerheidd van de werknemers is hier afhankelijk van de mate van zeggenschap die zij 
hebbenn verworven. Hetzelfde kan worden gezegd over de Wet Flexibiliteit en Ze-
kerheidd van 1998. Naarmate mensen langer actief zijn als uitzendkracht, worden zij 
kwetsbaarderr in hun beroepsontwikkeling. Daarom voorziet de wet in de opbouw 
vann rechten voor langdurige uitzendkrachten. De uitzendbureaus behouden hun 
flexibiliteit ,, dat wil zeggen verbodsbepalingen en verplichte vergunningen zijn van 
dee baan, maar de uitzendbedrijven worden verplicht om hun uitzendkrachten een 
arbeidsovereenkomstt aan te bieden. Vakbonden kunnen onderhandelen over de 
scholingsrechten,, de sociale zekerheid, de lonen en de pensioenen. De zekerheid 
vann de uitzendkracht zit hem dus in zijn onderhandelingspositie op basis van een 
arbeidsovereenkomst.. Overigens wordt in dezelfde wet de ontslagbescherming van 
vastee werknemers minder stevig gemaakt. Het geheel overziend kunnen we zeggen 
datt door deze wet de persoonlijke zekerheid van werknemers toeneemt, terwijl eni-
gee institutionele zekerheid wordt prijsgegeven. De Wet Flexibiliteit en Zekerheid 
lijk tt dan ook representatief voor de huidige arbeidsverhoudingen. 

Conclusie Conclusie 
Employabilityy heeft niet alleen betrekking op een veranderende cultuur binnen de 
onderneming,, maar er zijn ook raakvlakken met de sociale zekerheid en de ar-
beidsmarkt.. De centraal geregelde institutionele zekerheid maakt plaats voor een 
typee zekerheid waar de werknemer ook zelf aan moet werken. Ik noem dit persoon-
lijkee zekerheid. Niet iedereen zal hier onder alle omstandigheden zelf voor kunnen 
zorgen.. Daarom blijf t aanvullende, beschermende regelgeving nodig. Bovendien 
kunnenn de CAO-partners helpen om goede voorzieningen en een goede onderhan-
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delingsbasiss te scheppen. Beroepskwalificatie en persoonlijke zekerheid van de 
werknemerr worden belangrijke aspecten in de moderne arbeidsverhoudingen. 

9.33 EMPLOYABILIT Y EN ARBEIDSORGANISATI E 

InIn de literatuur wordt employability beschreven als een grootscheepse cultuurver-
anderingg (Senge 1992, Bridges 1995). In de praktijk gaat het nog te vaak om het op-
lossenn van actuele en tamelijk nijpende problemen, zoals de achterblijvende scho-
lingg van sommige werknemers en de afnemende beroepskansen van ouderen (Groot 
enn Maassen van den Brink 1997). Ook in de CAO-onderhandelingen lijk t het om 
dezee twee zaken te gaan. In deze paragraaf worden enkele problemen in de arbeids-
organisatiee en het personeelsbeleid beschreven. Aansluitend wordt het krachten-
veldd waarin de CAO-partijen zich bevinden nader geanalyseerd. Enkele portretten 
vann werknemers, respectievelijk bedrijfssituaties kunnen verhelderend werken. 

PortretPortret 1 

Eenn bouwkundig adviesbureau heeft een groot aantal specialisten (bouwkundigen, 
ingenieurs)) in dienst voor het beoordelen van tekeningen, bestekken en bouwpro-
cedures.. Het bedrijf beschikt bovendien over een grote administratieve afdeling en 
eenn documentatiecentrum. In dit administratieve hart van het bedrijf werken heel 
anderee mensen dan op de technische afdelingen. De meeste administratieve mede-
werkerss zijn vrouwen, ze zijn lager opgeleid, worden gemiddeld lager betaald en ge-
nietenn minder status. Op de administratieve afdeling bestaan weinig carrièremoge-
lijkheden.. De meeste vrouwen komen al vroeg op een eindniveau. Ze worden bij-
voorbeeldd afdelingssecretaresse en kunnen dan niet verder groeien. Wel kunnen ze 
alss secretaresse terecht in een andere onderneming. 

Hett bedrijf ondervindt problemen bij het aantrekken van HBo'ers. Daarom wordt 
hett werk anders gestructureerd. De betrekkelijk eenvoudige advieswerkzaamheden 
(standaardproblemen,, procedurekwesties en voorlichting) worden ondergebracht 
inn een nieuwe afdeling: de afdeling 'standaard'. De ingewikkelde en specialistische 
advisering,, waar het bedrijf zijn goede naam aan te danken heeft, wordt onderge-
brachtt in de afdeling 'specialistisch werk'. Voor de bezetting van de afdeling 'stan-
daard'' worden enkele administratieve krachten met veel dienstjaren en goede 'ma-
teriedeskundigheid'' gevraagd. Deze medewerksters worden in staat gesteld om een 
internee bedrijfsopleiding te volgen. De afdeling 'standaard' wordt ook opengesteld 
voorr werknemers die om persoonlijke redenen het jachtige werk bij 'specialistisch 
werk'' niet kunnen bijhouden. 
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Portret! Portret! 
Eenn elektrotechnisch bedrijf werkte jarenlang voor het ministerie van Defensie. De 
grotee precisie die het ministerie eiste, betekende mettertijd een uitbreiding van de 
administratievee procedures en een goede kwaliteitscontrole. De beste vaklieden 
maaktenn promotie. Zij werden afdelingschef of kwaliteitscontroleur. 

Doorr inkrimping van het defensiebudget kwamen verschillende wapenorders te 
vervallen.. Het elektrobedrijf moest inkrimpen en ging op zoek naar nieuwe klan-
ten.. Tegelijkertijd werd overgeschakeld op zelfstandige productieteams. De starre 
administratievee procedures zijn afgeschaft, kwaliteitscontrole is nu zaak voor de 
teamss en het aantal leidinggevenden is ingekrompen. De vakbond heeft de func-
tie-inhoudd van de leidinggevenden niet kunnen verdedigen; zij staan dus weer aan 
dee machines, maar het betere inkomen en de goede rechtspositie is gehandhaafd. 
Err zijn dan ook weinig leidinggevenden naar andere bedrijven vertrokken. 

PortretPortret $ 
Eenn vrouwelijke werknemer (45) promoveert tot account manager in een middel-
grotee industriële en handelsmaatschappij. Zij is haar loopbaan begonnen met mavo 
enn heeft jarenlang als secretaresse bij verschillende scheeps- en constructiewerven in 
Amsterdam-Noordd gewerkt. Toen er kinderen kwamen, heeft zij dit werk enkele ja-
renn onderbroken. Vervolgens is zij via een uitzendbureau bij de huidige werkgever 
opp het secretariaat terechtgekomen. Deze werkgever honoreerde haar wens om ver-
tegenwoordigerr te worden, want zij kende immers alle bedrijven in de omgeving. 

Naa het doorlopen van een interne technische en commerciële opleiding is de 
vrouww doorgegroeid naar de huidige functie. Zij verkoopt nu industriële gassen aan 
Hoogovenss en geeft leiding aan de vakbondsafdeling op het bedrijf. 

PortretPortret 4 
Iss directiesecretaresse bij een sterk afgeslankte vliegtuigbouwer. Heeft zich opge-
werktt van kinderverzorgster tot het huidige niveau. Beschikt bovendien over een 
afgerondee HBO-opleiding personeelswerk, waar weinig mee gedaan wordt. Binnen 
hett bedrijf zijn er geen kansen op verdere promotie en ook buiten het bedrijfis het 
moeilijkk om iets geschikts te vinden. In de regio moet zij concurreren met jonge 
personeelsconsulentenn die over een betere praktijkervaring beschikken. 

Dezee werknemer heeft de nodige kritiek op de onderneming, die het studeren 
well  aanmoedigde en ervoor betaalde, maar niet heeft geïnvesteerd in loopbaanbe-
leid.. Ook verwijt zij zichzelf dat zij te 'weinig lef getoond heeft om elders te solli-
citeren.. Misschien te veel voor zekerheid gekozen, zo denkt ze achteraf. 

PortretPortret $ 
Eenn uitzendbureau heeft een groot aantal bemiddelaars of intercedenten in dienst. 
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Eenn intercedent moet zowel overweg kunnen met de p&o-mensen van de inlenen-
dee bedrijven als met de meestal jonge mensen die uitzendwerk zoeken. Een dienst-
verlenendee instelling, een goede kennis van de lokale arbeidsmarkt en inzicht in het 
fenomeenn flexarbeid, dat zijn de voornaamste functie-eisen. Het uitzendbureau ziet 
kanss om voor deze functie voldoende gegadigden te vinden met een universitaire 
off  HBO-opleiding. 

Dee intercedenten blijven echter niet lang. Kennelijk vinden zij deze baan ge-
schiktt als leerervaring, maar op den duur verlangen zij moeilijker werk, met meer 
toekomstperspectief.. De werkgever kent deze behoefte en accepteert dat de gemid-
deldee intercedent na drie tot vijfjaar vertrekt. Waar gaan zij naar toe? In de regel 
komenn intercedenten in dienst bij de p&o-afdeling van een van de bedrijven in de 
regio.. Dit is niet ongunstig voor het uitzendbureau, want het betekent een verster-
kingg van het klantennetwerk: de ex-werknemer is de klant van de toekomst. 

PortretPortret 6 

Eenn elektrotechnisch concern heeft behoefte aan technisch en wetenschappelijk be-
drijfskader.. Jonge mensen met voldoende opleiding en motivatie om in de indus-
triee te werken worden echter schaars. Bovendien wil het concern de mogelijkheid 
hebbenn om te selecteren. Om jongeren te binden stelt men leer-werkcontracten in 
hett vooruitzicht. De nieuwe werknemers krijgen een arbeidsovereenkomst voor on-
bepaaldee tijd, maar aanstelling in de functie geschiedt voor een periode van drie 
jaar.. Tegelijkertijd wordt verlangd dat de betrokkene een aantal certificaten behaalt. 
Naa drie jaar volgt een beoordeling en wordt, mits aan de eisen is voldaan, een nieu-
wee functie met nieuw leertraject aangeboden. Beloning is afhankelijk van de zwaar-
tee van de tijdelijke functie en van de prestatie. Het inkomen kan dus variëren. 

Dee portretten vertellen hun eigen verhaal. Kennelijk zijn werknemers zeer verschil-
lendd in het nemen van risico. Aan de andere kant heeft ook het bedrijfsbeleid in-
vloedd op de keuzes die de werknemers maken: studeren of niet-studeren, weggaan 
off  niet weggaan. Schein (1993) onderzocht welke motieven werknemers kunnen 
hebbenn wanneer zij besluiten om te blijven en spreekt in dit verband van carrière-
ankers.. Een carrière-anker ontstaat bijvoorbeeld als een werknemer zich te veel spe-
cialiseert.. Dit verkleint de mogelijkheden om nog een keer iets anders te gaan doen. 
Ookk het anti-type van de specialist, de generalist, creëert volgens Schein voor zich-
zelff  een carrière-anker. Het begrip carrière-anker is zeker bruikbaar omdat het uitno-
digtt tot handelen. Werknemers die hun anker kennen en er last van hebben, zullen 
uitgedaagdd worden om dit 'te lichten en weg te varen'. 

Voorr studie naar de arbeidsvoorwaardenvorming lijk t het sterk individu-gerich-
tee begrip carrière-anker te beperkt. Er gaat immers ook een zuigende of veranke-
rendee werking uit van de arbeidsorganisatie. Een werknemer kan zich te veel ge-
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specialiseerdd hebben, maar het is de onderneming die door arbeidsdeling de specia-
listenn vormt. Naast het persoonlijke carrière-anker dient een maatstaf voor de 
arbeidsorganisatiee te worden gevonden. Ik heb in dit verband voorkeur voor het be-
gripp carrièredrempel. Onder carrière-drempels versta ik grenzen die binnen de on-
dernemingg worden getrokken waardoor de inzetbaarheid, de externe mobiliteit of 
dee groei van werknemers wordt belemmerd. Drempels kunnen veroorzaakt worden 
doorr de organisatiecultuur, maar ook door de arbeidsvoorwaarden binnen de onder-
nemingg of de bedrijfstak. Werkgevers kunnen de employability van hun werkne-
merss vergroten door de drempels te verlagen of weg te halen. De vakbeweging kan 
zichh inzetten voor een arbeidsvoorwaardenbeleid waarin zo min mogelijk drempels 
voorkomen. . 

Binnenn een arbeidsorganisatie kunnen we grosso modo de volgende drempels on-

derscheiden: : 

/.. De tijdelijke baan 
Hieronderr verstaan we de moeite die een werknemer moet doen om van een tijde-
lijk ee baan naar een vaste baan te komen. In sommige bedrijven is de kloof tussen 
tijdelijkk en vast personeel te groot. Bij interne promoties valt de keuze gewoonlijk 
opp diegene die al een vaste aanstelling hebben. Beter is om de rechtspositie van de 
tijdelijkee krachten te regelen, voor scholing te zorgen en hen op dezelfde manier te 
behandelenn als vaste krachten. 

2.2. De dead-end job 
Err zijn muren opgetrokken tussen belangrijke functies (kernfuncties) en minder be-
langrijkee functies. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in deskundigheid of proces-
vaardigheid.. Ondersteunende beroepsgroepen zoals secretaresses of magazijnbe-
diendenn zien geen kans om door te dringen tot de kern van de onderneming en be-
vindenn zich op een doodlopende weg. Beter is om de taken anders te verdelen, de 
ondersteunendee beroepsgroepen op te leiden en te laten doorstromen. 

$.$. Het juiste diploma 
InIn sommige bedrijven nemen gediplomeerde specialisten een bijzondere positie in. 
Alss zich een vacature voordoet, wordt in de eerste plaats naar de vereiste kwalifica-
tiee gekeken. Is die niet in eigen huis aanwezig, dan wordt onmiddellijk een adver-
tentiee geplaatst. Specialisten kunnen een sterke positie innemen op de arbeidsmarkt. 
Iss hun kennis echter verouderd, te specifiek of ontbreekt het aan algemene vaar-
digheden,, dan is het specialisme in termen van Schein een anker. Beter is om er-
voorr te zorgen dat specialisten over meerdere kwaliteiten beschikken. 

261 1 



4-4- De drempel van de ongelijkheid 

Ongelijkheidd kan een gevolg zijn van een in jaren gegroeide bedrijfscultuur, maar 
zoo diep hoeft het niet te gaan. De drempel van de ongelijkheid kan ook ontstaan 
doorr simpele verschillen in arbeidsvoorwaarden. Flexwerkers hebben geen toegang 
tott het leerlingstelsel. Ouderen hoeven geen scholing. Deeltijdwerkers komen niet 
inn aanmerking voor leidinggevende functies. Het moet mogelijk zijn om deze drem-
pelss te slechten met een beter arbeidsvoorwaardenbeleid. 

$.$. De leeftijdsdrempel 

Naarmatee een werknemer langer hetzelfde werk doet en ouder wordt, zal het steeds 
moeilijkerr worden om nog te veranderen. De drempel van de dienstjaren wordt ui-
teraardd hoger als het om bedrijfsgebonden en betrekkelijk laag gekwalificeerd werk 
gaat.. De enige manier om de leeftijdsdrempel te slechten is om te blijven investe-
renn in werknemers: scholing, trainingen, taakverandering en begeleiding. 

6.6. De gouden kooi 
Dee drempel van de gouden kooi ontstaat als een werknemer arbeidsvoorwaarden 
off  status geniet die ver boven zijn actuele marktwaarde liggen. Deze werknemer zal 
niett snel buiten de onderneming solliciteren en ook binnen de onderneming lig-
genn weinig kansen omdat andere afdelingen hem niet willen tegen het huidige sa-
laris.. De beste manier om de gouden kooi weg te nemen is investeren in de scho-
ling,, de functievervulling en de productiviteit van de werknemer. Een preventieve 
manierr is om tijdig afspraken te maken over vaste en tijdelijke inkomensbestand-
delen.. In dat geval zal een neerwaartse inkomenscorrectie minder onredelijk wor-
denn gevonden.154 

Eerderr in dit hoofdstuk werd geconstateerd dat de werkgeversorganisaties streven 
naarr een grotere inzetbaarheid van hun werknemers en tegelijkertijd naar binding 
vann schaars talent. De vakbeweging streeft naar een nieuw type zekerheid, naar be-
teree kansen op de arbeidsmarkt en naar vernieuwing van de arbeidsorganisatie. 
Figuurr 9.2 laat zien welke compromissen mogelijk zijn om de gestelde doelen te be-
reiken. . 

Enerzijdss zijn er verschillen tussen werkgevers en vakbonden op het gebied van scho-
ling.. De vakbonden wensen een grotere algemene beroepsmobiliteit, te bereiken 
doorr meer en betere scholing. Maar de werkgevers zijn bezorgd voor het verlies van 
hunn beste werknemers en kiezen in eerste instantie voor scholing om de inzetbaar-
heidd binnen de onderneming te vergroten. Anderzijds zijn er verschillen op het ge-
biedd van de rechtspositie. De vakbonden willen een zo goed mogelijke rechtsposi-
tiee creëren of behouden voor hun leden. De werkgevers willen juist af van automa-
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tismenn in de arbeidsvoorwaarden: geen vanzelfsprekende promotieronden, geen 
verworvenn rechten voor werknemers met lange dienstverbanden. Er zijn nu twee 
opp ruil gebaseerde strategieën mogelijk. De dunne lij n in figuur 9.2 geeft de ruil-
mogelijkhedenn tussen een grotere inzetbaarheid binnen de onderneming en meer 
rechtszekerheidd voor de werknemer. Ik noem dat de 'kleine ruil'. De dikke lijn mar-
keertt de ruil tussen een grotere algemene beroepsmobiliteit en het wegnemen van 
rigiditeitenn in de arbeidsvoorwaarden. In dat geval spreek ik van de 'grote ruil'. 

Bijj  de kleine ruil moet bijvoorbeeld gedacht worden aan oudere werknemers. Zij 
krijgenn het recht, maar ook de plicht om scholing te volgen. Hun inzetbaarheid bin-
nenn de onderneming zal daardoor toenemen, evenals hun arbeidsproductiviteit. In 
ruill  daarvoor ontvangen zij continuering van hun vaste aanstelling en kansen op 
verderee beroepsontwikkeling. Hun positie is niet langer afhankelijk van een formele 
rechtsbescherming,, maar is in feite gebaseerd op een goede onderhandelingsposi-
tiee die ontleend kan worden aan hun actuele prestatie (Groot en Maassen van den 
Brinkk 1997). Bij de grote ruil valt te denken aan het hierboven geschetste Portret 6. 

JongeJonge technici of academici beschikken over een werk-opleidingscon tract. De scho-
lingg stelt hen in staat om zich breed te oriënteren, binnen of buiten de onderne-
ming.. Maar hun rechtspositie is in formele zin minder zeker dan we vroeger gewend 
waren.. Moss Kanter (1989) spreekt in dit verband van de carrière van een profes-
sional.. Hun loopbaan veronderstelt een constant sterke positie op de arbeidsmarkt, 
waardoorr zij in feite onafhankelijk zijn van enige werkgever. Dit type loopbaan 
wordtt ook beschreven door Van Delden (1991) en door Fruytier (1998). Een loop-
baanprofiell  waarbij de werknemer niet van baan verandert maar meegroeit met de 
onderneming,, het team of de afdeling waar hij werkzaam is, wordt door Moss Kanter 
beschrevenn als de carrière van de entrepreneur. Dit type loopbaan wordt ook be-
schrevenn door PfefFer (1994) vanuit het perspectief van de werknemersparticipatie. 
Ookk de carrière van de entrepreneur is gebaseerd op de grote ruil, met dien verstan-
dee dat de werknemer zijn toenemende kennispotentieel gebruikt voor een sprongs-
gewijzee en zelfgekozen interne loopbaan. 

Latenn de CAO-partijen zich leiden door beide ruilmogelijken die hierboven zijn 
geschetst?? In theorie is dit zeker het geval, maar in de praktijk zijn er toch nog de 
nodigee problemen. De vakbeweging gaat uit van een brede visie op de arbeidsorga-
nisatiee en accepteert daarbinnen de nodige flexibiliteit. Ook op het terrein van de 
arbeidsmarktt wordt geleidelijk aan ruimer gedacht. Zo stelt de FNV zelf voor om 
mobiliteitscentraa op te richten en om banen te creëren met een beperkte verblijfs-
duurr in de functie. Het blijf t voor de vakbeweging echter moeilijk om verworven 
rechten,, met name van oudere werknemers, ter discussie te stellen. Van hun kant 
zijnn de werkgevers behoedzaam bij het ter beschikking stellen van middelen voor 
algemene,, dat wil zeggen niet op de eigen arbeidsorganisatie toegesneden scholing. 
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Dee CAO-praktijk laat tot nu toe dan ook een gemengd beeld zien. Volgens de Ar-
beidsinspectiee (1998) werden in 1997-1998 in 87 van de 117 onderzochte CAO'S afspra-
kenn gemaakt 'die een bijdrage kunnen leveren aan een bredere inzetbaarheid van de 
werknemerr (employability)'. Dat lijk t een goed resultaat, ware het niet dat het in 
bijnaa alle gevallen gaat om scholing of om afspraken over nader onderzoek naar in-
zetbaarheidd binnen de onderneming. Het employability-debat is tot nu toe een de-
batt over scholing, met de daarbijhorende meningsverschillen over de kosten. De 
vakcentralee FNV stelt zich in zijn arbeidsvoorwaardennota's ten doel om vijf door-
betaaldee scholingsdagen te vragen. De FNV staat op dat punt tegenover de werkge-
verscentralee VNO-NCW. Deze organisatie waarschuwt tegen 'het volgen van scholing 
inn werktijd, aangezien hierdoor de arbeidsduur weer verder verkort wordt.',w De 
praktijkk blijf t vooralsnog binnen de grenzen van de kleine ruil. Daarbuiten lijken 
dee partijen het spreekwoord 'Waar er twee ruilen, moet er één huilen' zeer ernstig 
tee nemen. 

Conclusie Conclusie 
Employabilityy lijk t op het eerste gezicht een onderwerp waar werkgevers en werk-
nemerss een gezamenlijk belang hebben, maar de complexheid van het vraagstuk 
verhindertt tot nu toe een snelle opmars van het onderwerp. Voor de toekomst biedt 
employabilityy nog nauwelijks verkende mogelijkheden. De op het eerste gezicht ge-
waagdee ruil tussen op mobiliteit georiënteerde scholing en het wegnemen van rig-
iditeitenn in de arbeidsvoorwaarden betekent een nieuwe richting in de arbeidsver-
houdingen.. Deze richting kan voordelen opleveren voor de werkgever en voor de 
werknemer.. Om zover te komen moeten de vakbonden zich openstellen voor ver-
anderingg van sommige arbeidsvoorwaarden waar wij in Nederland aan gewend zijn. 
Dee werkgevers van hun kant moeten de arbeidsorganisatie ter discussie durven stel-
len,, een pijnlij k punt omdat men aan de wortels van de onderneming komt. Door 
dee verbinding arbeidsvoorwaarden - arbeidsorganisatie vertoont het employabili-
ty-debatt een parallel met het arbeidstijdendebat van de jaren negentig. Ook hierin 
werdd gezocht naar een ruil tussen twee ogenschijnlijk tegenstrijdige dingen: korter 
enn flexibel werken, een ruil die alleen mogelijk bleek te zijn bij verandering van de 
bedrijfscultuur. . 

9.44 EMPLOYABILITY , SOLIDARITEI T EN INDIVIDUALISERIN G 

Dee belangrijkste thema's in de arbeidsvoorwaardenvorming hebben naast een col-
lectievee ook een individuele component. Behalve aan de wetgeving en de CAO ont-
leentt de werknemer een aantal rechten en plichten aan het individuele contract dat 
hijj  heeft afgesloten met de werkgever. Een individuele arbeidsovereenkomst regelt 
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dee aard van de verbintenis: voor onbepaalde tijd, voor bepaalde tijd, voor de duur 
vann een project e.d. Ook de inkomensaspecten en de werktijden worden gewoon-
lij kk in dit contract vastgelegd, al of niet met verwijzing naar de CAO. 

Dee arbeidsrelatie wordt gewoonlijk beschouwd als een ruilrelatie tussen werkne-
merr en werkgever. De werknemer verplicht zich om een bepaalde prestatie te leveren 
enn accepteert het gezag en de structuur van de arbeidsorganisatie. De werkgever stelt 
hierr de arbeidsvoorwaarden en de beroepszekerheid tegenover. In de literatuur wordt 
onderscheidd gemaakt tussen juridische en psychologische aspecten van de arbeids-
relatie.. Naar Argyris (i960) wordt wel gesproken over het psychologisch contract'. 
Hett psychologisch contract omvat impliciete wederzijdse verwachtingen en veron-
dersteldee verplichtingen aan beide kanten. De werkgever verwacht bijvoorbeeld een 
zekeree kwaliteit van de arbeidsprestatie, een kwaliteit die nog zal toenemen naarma-
tee de werknemer ervaring opdoet en voelt zich verplicht om deze in de beroepsont-
wikkelingg te steunen. De werknemer van zijn kant verwacht zich te kunnen ont-
plooienn in het werk en voelt zich verplicht om kwaliteit te leveren en initiatief te to-
nen.. In die zin kan het psychologisch contract ook gezien worden als een ruilrelatie. 

Naarmatee arbeidsorganisaties minder hiërarchisch en minder bureaucratisch 
worden,, verandert ook de individuele arbeidsovereenkomst, zowel in juridische als 
inn psychologische zin. De werknemer wordt geacht zelfstandiger te werken, veelzij-
digerr te zijn en een grotere verantwoordelijkheid te dragen. Van zijn kant wil de werk-
nemerr meer zeggenschap en een grotere vrijheid om zich te kunnen ontplooien, bij-
voorbeeldd in de vorm van een studie. Sommige aspecten van het psychologisch con-
tractt dringen door tot de arbeidsvoorwaarden en krijgen een gelegitimeerd formeel-
juridischh karakter. Zo wil de werkgever geen arbeidsovereenkomst met zijn filiaalchef 
maarr een franchisecontract. En zo wil de werknemer met jonge kinderen een hel-
deree afspraak over verlof ingeval van ziekte thuis. Naarmate de collectieve sociale ze-
kerheid,, de oude beroepszekerheid en de ontslagbescherming van aard veranderen, 
zall  de werknemer afspraken willen maken over zijn functioneren in de arbeidsorga-
nisatiee teneinde zijn persoonlijke zekerheid te vergroten. In zekere zin geldt voor al-
lee arbeidsvoorwaarden een interactie tussen het individuele of persoonlijke niveau, 
hett niveau van de onderneming en de bedrijfstak. Figuur 9.3 kan dit verduidelijken. 

Opp het gebied van het inkomen zijn de domeinen duidelijk te onderscheiden: het 
wettelijkk minimumloon en de belangrijkste sociale voorzieningen zijn buiten de 
ondernemingg geregeld en vormen de basis van de solidariteit. De CAO kan een be-
drijfs-CAOO zijn en dus betrekking hebben op het niveau van de arbeidsorganisatie, 
samenn met eventuele andere regelingen. Een a la carte-regeling kan weliswaar vast-
gelegdd zijn in de CAO, maar verschaft de individuele werknemer toch enkele per-
soonlijkee keuzemogelijkheden. Dit kan ook gelden voor een spaarloonregeling, een 
aanvullendee pensioenverzekering of een diplomatoeslag. De verschillende aspecten 
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FiguurFiguur p.} De interactie tussen het persoonlijke niveau, het niveau van de onderneming en de 

bedrijfstakbedrijfstak op het gebied van de arbeidsvoorwaardenvorming 

vann de inkomensvorming bepalen samen de inkomenszekerheid van de werknemer. 
Eerderr in dit hoofdstuk kwam al het belang, maar ook de veranderende rol van de 
externee sociale zekerheid ter sprake. 

Afsprakenn over werktijden lijken meer dan inkomenszaken op het niveau van de 
ondernemingg te worden gemaakt. Buiten de onderneming is er alleen de Arbeids-
tijdenwet,, aangevuld met eventuele afspraken in sector-CAo's. De voornaamste af-
sprakenn zijn afwegingen tussen het functioneren van de arbeidsorganisatie en het 
privélevenn (zie hiervoor ook figuur 8.1 en 8.2). Op het gebied van de beroepskwa-
lificatiee en de employability verplaatst de besluitvorming zich nog sterker naar de 
arbeidsorganisatiee en het privédomein. Bovendien spelen hier persoonlijke capaci-
teitenn van de werknemer een rol waaraan niet voorbijgegaan kan worden. Op het 
gebiedd van leren zijn 'alle individuen ongelijk', om met de geneticus H. Galjaard'56 

tee spreken, afhankelijk van de aanleg, het sociale milieu en de oorspronkelijke ba-
siseducatie.. Wat moet er dan gebeuren met de volwassen werknemer die niet kan 
leren?? Wat is de zekerheid van degenen die over de minste capaciteiten beschikken? 

Inn iedere arbeidsorganisatie zullen ongelijkheden tussen werknemers optreden, 
veroorzaaktt door verschillen in capaciteiten, ambities, (tijdelijke) levensomstandig-
hedenn en gezondheid. Naast externe regelgeving in de inkomenssfeer en op het ge-
biedd van onderwijs en zorg moet ook de arbeidsorganisatie voorzien in solidariteit. 
Dee organisatie moet inkomensvoorzieningen treffen (bij ziekte, zorgtaken, studie), 
voorr hulpmiddelen zorgen (bij medische indicaties) en aan de beroepskwalificatie 
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vann de werknemers werken. Door middel van een goede regelgeving kan hierin wor-
denn voorzien. Voor zwakkere werknemers zijn echter veel meer voorzieningen no-
dig,, die bovendien dieper ingrijpen in de organisatie van het werk. Zo dient er te 
wordenn gezorgd voor leermogelijkheden in de functie, voor begeleiding en eventu-
eell  voor aangepaste of beschermde arbeidsplaatsen. Een goede regelgeving is daar-
bijj  onmisbaar, maar minstens zo belangrijk is een door de partijen gedeelde visie op 
hett sociale beleid. Een actief, probleemgericht beleid is soms meerwaard dan scherp 
geformuleerdee regels waaraan een onderneming zich dient te houden. De praktijk 
leertt immers dat veel bedrijven zullen proberen om de regelgeving te ontduiken, 
zodraa zij deze ervaren als een onredelijke belemmering van de bedrijfsvoering. 

Vakbondenn zullen altijd nadruk leggen op bescherming van de zwakkere leden 
vann de arbeidsorganisatie en de verantwoordelijkheid daarvoor neerleggen bij het 
management.. Het moet ook mogelijk zijn om de sterkere, of zelfs de geprivilegieerde 
werknemerss aan te spreken op hun solidariteit. Balkenende e.a. (1997) spreken in 
ditt verband, naar Peyrefitte, over het Vertrouwen' als factor in de economie en over 
dee 'arbeidsgemeenschap'. 'Een onderneming waarin sociale verhoudingen gewaar-
deerdd en gecultiveerd worden, is in staat meer arrangementen te leveren als de in-
krimpingg van de verzorgingsstaat verder gaat.' Het christelijk-sociaal denken waar-
doorr Balkenende zich geïnspireerd voelt is echter nog niet zo gemakkelijk te trans-
formerenn in een onderhandelingsstrategie, omdat het afkerig is van regelgeving en 
dirigisme.. Het pleidooi voor een onderneming van 'stakeholders' in plaats van 'sha-
reholders'' (Albert 1992, Vreeman 1995) zou moeten worden uitgewerkt in een stra-
tegiee die ook getalenteerde werknemers aanspreekt, omdat het voor hen een uitda-
gendee strategie is. 

Inn het besef dat niet alle werknemers gelijk zijn zou in de arbeidsorganisatie meer 
ruimtee gecreëerd kunnen worden voor 'intern ondernemerschap', of misschien is 
hett beter te spreken van 'investerend werknemersschap'. Sommige werknemers zijn 
inn staat om door hun creativiteit en ondernemingslust werk aan te trekken en/of 
nieuww en beter werk te creëren voor de onderneming, voor zichzelf en voor hun col-
lega's.. Andere werknemers zijn meer afhankelijk van de initiatieven van anderen. 
Hett komt erop aan om binnen de arbeidsorganisatie acceptabele vormen te vinden 
voorr deze ongelijkheden en om een moderne variant van het 'meritocratisch ide-
aal'1577 te stimuleren. De vakbeweging kan hierop invloed uitoefenen via het arbeids-
voorwaardenbeleidd in de vorm van werknemersparticipatie en bijzondere vormen 
vann werknemerszeggenschap.158 

Eerderr in deze paragraaf hebben we gezien dat de inkomenszekerheid voorna-
melijkk buiten de onderneming wordt bepaald. Omwille van de solidariteit zal dit 
ookk zo moeten blijven. Beroepskwalificatie, contract-zekerheid en zeggenschap zijn 
itemss die veel sterker op het grensvlak van ondernemingsverantwoordelijkheid en 
persoonlijkee verantwoordelijkheid liggen. Via deze onderwerpen raken de arbeids-
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voorwaardenn verweven met de persoonlijke strategie die de werknemers kiezen. 
Contractzekerheidd valt niet alleen in verband te brengen met de individuele arbeids-
overeenkomstt maar ook met zeggenschap. Een werknemer die een individuele ar-
beidsovereenkomstt heeft gesloten waarin een grote persoonlijke verantwoordelijk-
heidd wordt verondersteld, kan ook over veel zeggenschap beschikken. Zeggenschap 
overr het ondernemingsbeleid vertegenwoordigt hier enige persoonlijke zekerheid 
vann de werknemer. Aan de andere kant zal een laaggeschoolde werknemer meer baat 
hebbenn bij bescherming en contractzekerheid. De zekerheid van deze werknemer 
zall  voornamelijk bestaan uit de praktisering van de solidariteit, niet in de zin van 
liefdewerk,, maar door inpassing van zijn talenten binnen de verdeling van het werk 
enn de ontwikkeling van het kennisniveau van de onderneming.159 

Inn de vakbeweging lijken oude en nieuwe gedachten over gelijkheid en solidariteit 
tegenoverr elkaar te staan. Het 'nieuwe denken' is al zover verbreid dat er nauwelijks 
nogg strijd over wordt gevoerd. Toch kan het in dit verband verhelderend zijn om de 
verschillenn nog eens op een rij te zetten. 

HETT OUDE DENKEN 

solidariteitt  veronderstelt een zekere uniformitei t 

ongelijkheidd kan worden bestreden door  het 
scheppenn van gelijke omstandigheden 

voorr  iedereen gelijke kansen door  openbare 
voorzieningenn en collectieve regelingen 

solidariteitt  komt 'van buitenaf, bijvoorbeeld 

vann de overheid 

solidariteitt  bestaat vooral ten behoeve van 
dee zwakkeren 

HETT NIEUWE DENKEN 

solidariteitt  gaat samen met verscheidenheid 

mensenn zijn niet gelijk in capaciteiten en 
ambities,, mensen zijn wel gelijkwaardig 

hett  individ u moet zelf kansen benutten, 
dee omstandigheden kunnen het benutten 
vann kansen wel stimuleren 

solidariteitt  krijg t vorm op uitvoerend niveau, 
bijvoorbeeldd in de arbeidsorganisatie 

solidariteitt  is ook een uitdaging voor 
getalenteerdee werknemers en doet een beroep 
opp investerend werknemersschap 

FiguurFiguur 9.4 Verandering in het denken over gelijkheid en solidariteit 

Naarmatee in de vakbeweging het besef doordringt dat solidariteit kan samengaan 
mett verscheidenheid en persoonlijke ongelijkheid, valt het ook gemakkelijker om 
tee kiezen voor maatwerk en voor een nieuw type individuele belangenbehartiging. 
Dee oorsprong van de individuele belangenbehartiging door vakbonden is de rechts-
bijstand.. Met andere woorden, de individuele belangenbehartiging werd pas in stel-
lingg gebracht als een vakbondslid gedupeerd raakte omdat de collectieve regels over-
tredenn werden. Tegenwoordig zijn er ook andere individuele voorzieningen, ook 
binnenn het collectieve contract. Het individualiseringsproces in de arbeidsvoor-
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waardenvormingg is dus in volle gang. Gebruik makend van de definitie van Busse-
makerr (1993) zou ik dit proces als volgt willen omschrijven: 'Werknemers hebben 
steedss meer besef van de eigen sociale en economische situatie en willen dit besef 
omzettenn in zelfstandig handelen of stellen eisen die vooral aansluiten op de eigen 
situatie.'' In het CAO-beleid valt onderscheid te maken tussen drie typen individua-
lisering:: a la carte-modellen, persoonlijke invulling van globale afspraken en indi-
viduelee contractvorming. 

AA la carte-modellen 

Inn de CAO worden keuzemogelijkheden genoemd waaruit de werknemer zelf een 
menuu kan samenstellen. De keuzemogelijkheden hebben gewoonlijk betrekking op 
tijdd versus geld. De werknemer kan bijvoorbeeld bovenwettelijke vakantiedagen ver-
kopenn of extra vakantiedagen bijkopen. Ook de ruil geld versus geld is denkbaar. De 
werknemerr kan bijvoorbeeld een deel van het salaris laten vastzetten via een spaar-
regeling,, of een winstuitkering reserveren voor ophoging van het pensioen. Een veel 
voorkomendee ruil is ook tijd versus tijd. De werknemer kan de vrije tijd door ar-
beidstijdverkortingg sparen voor vroeger pensioen of voor toekomstig verlof (zorg-
verlof,, studieverlof). Andere keuzemogelijkheden zijn denkbaar. De verwachting is 
datt keuzemodellen zich met de jaren verder zullen uitbreiden. De ontwikkelingen 
verlopenn nu nog traag omdat de bedrijven terugschrikken voor de organisatieproble-
menn en omdat er pioniersproblemen zijn met de belastingdienst bij het opzetten van 
fondsenn waarin gespaarde gelden of tijdeenheden worden ondergebracht. Ondanks 
dezee aanloopproblemen zijn er vooral in wat grotere bedrijven positieve ervaringen 
mett complete of beperkte a la carte-modellen. 

Hett voordeel van keuzemodellen is dat zij beter aansluiten bij de persoonlijke si-
tuatiee van de werknemers. In die zin zijn ze ook aantrekkelijk voor de vakbonden 
uitt het oogpunt van ledenbinding. Zoals een woordvoerder van de vakcentrale MHP 
eenss zei: 'Vroeger konden wij de loonruimte maar één keer benutten. Nu kunnen 
wijj  die twee of drie procent wel honderd keer uitgeven want iedere werknemer krijgt 
uitt de loonruimte wat hij of zij het liefst wil.' Met dit citaat zijn tevens de beper-
kingenn voor de individuele werknemer aangegeven. De werknemer onderhandelt 
niett zelf maar kiest uit gezamenlijk vastgestelde alternatieven. De CAO a la carte biedt 
duss geen arbeidsvoorwaarden op maat, maar een keuze uit standaardmodellen. Daar 
staatt wel tegenover dat de individuele werknemer altijd recht kan doen gelden op 
zijnn keuzemenu. 

Vakbondenn ervaren soms nog solidariteitsproblemen met de CAO aa la carte, om-
datt de werknemers hun ADV-dagen massaal zouden kunnen verkopen. Uit onder-
zoekk van Langedijk (1998) blijkt echter dat er een redelijk evenwicht tot stand komt 
tussenn kopers en verkopers van vrije dagen. Anders gezegd: de collectieve effecten 
vann de arbeidstijdverkorting blijven gehandhaafd, maar worden verschillend ver-
deeldd over de werknemers. 
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PersoonlijkePersoonlijke invulling van globale afspraken 
Inn CAO'S worden steeds meer globale, richtinggevende afspraken gemaakt die binnen 
dee onderneming nadere uitwerking behoeven. Zo wordt in de CAO bijvoorbeeld het 
rechtt op het werken in deeltijd vastgelegd, eventueel aangevuld met een aantal rech-
tenn van deeltijdwerkers ten opzichte van voltijders. Maar daarmee zijn nog geenn af-
sprakenn over de persoonlijke situatie van de werknemer die in deeltijd wenst te wer-
kenn gemaakt. Deze werknemer moet nog aangeven hoeveel uren hij wil werken en 
watt voor rooster de voorkeur heeft. Ook de arbeidsorganisatie zal wensen op dit ge-
biedd hebben. Er komt dus een onderhandelingsproces tot stand, waarbij de indivi-
duelee werknemers over hun persoonlijke omstandigheden moeten regelen. Iets der-
gelijkss kan gezegd worden over opleidingen. De onderneming is een scholingsaf-
spraakk overeengekomen met de vakbond, waarin voor iedere werknemer een budget 
gereserveerdd is. Wat de werknemer wil studeren, hoe dat ingepast wordt in het werk 
enn hoe de arbeidsorganisatie daar destijds van denkt te profiteren, dit zijn allemaal 
zakenn waar persoonlijke gesprekken over zullen worden gevoerd. Dit voorbeeld komt 
dichtt bij de hierboven gegeven definitie van individualisering, waarin gewezen werd 
opp 'het besef van de eigen sociale en economische situatie', 'het omzetten van dit be-
sefinn zelfstandig handelen en 'eisen stellen die vooral aansluiten op de eigen situatie'. 

Hett kan voorkomen dat een werknemer een persoonlijke afspraak wil maken 
mett de werkgever maar over onvoldoende kennis beschikt om dit goed te doen. De 
vakbondvakbond kan zich aanbieden voor advies of ondersteuning (te denken valt aan pen-
sioenadviess of loopbaanadvies). Er kan zelfs in de CAO geregeld worden dat iedere 
werknemerr over een adviesbudget kan beschikken. In dit voorbeeld is sprake van 
eenn geheel nieuwe vorm van individuele dienstverlening. Het gaat hier niet om 
rechtsbijstandd in correctieve zin maar meer om persoonlijke dienstverlening. Het 
zijnn vooral de nieuweree CAO-onderwerpen die zich niet zo gemakkelijk lenen voor 
uniformee en kwantitatieve afspraken. In die zin stelt de individualisering haar ei-
senn aan de inhoud, maar ook aan de vorm van de CAO. In hoofdstuk 10 wordt na-
derr ingegaan op deze moderne configuratie van de CAO. 

IndividueleIndividuele contracten 

Eenn veel verdergaande vorm van individualisering is het afsluiten van individuele 
contracten.. Werknemers kunnen een individueel contract met een werkgever pro-
berenn af te sluiten als er geen CAO bestaat of als zij menen dat dit voor hen voorde-
ligerr is. In het laatste geval zal het individuele contract op een hoger niveau liggen 
dann de CAO. Van zijn kant kan de werkgever de voorkeur geven aan een verzame-
lingg individuele contracten, dus met elke werknemer afzonderlijk, boven een geza-
menlijkee CAO. 

Dee vakbonden zullen proberen om een CAO af te sluiten met werkgevers die er 
nogg geen hebben, dan wel niet onder de werkingssfeer van een bedrijfstak vallen. In 
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dee meeste gevallen zal een minimum-CAO worden voorgesteld, waarin een aantal ba-
sisvoorzieningenn zijn geregeld en waarvan in gunstige zin kan worden afgeweken. 
Eventueell  kunnen ook vormen worden beproefd die hierboven al werden beschre-
ven:: a la carte-afspraken en globale, nader in te vullen afspraken. De vakbeweging 
zall  steeds proberen om collectieve contracten af te sluiten die wel bescherming bie-
den,, maar die geen beperkingen opleggen. De werkgevers kunnen vanzelfsprekend 
eenn andere inzet kiezen. Over het algemeen is de formule van een minimum-CAO 
mett een mogelijkheid tot aanvulling het gunstigst voor werknemer en vakbeweging. 
Ookk voor de werkgever heeft deze configuratie voordelen: hij kan immers volstaan 
mett één collectieve, tijdbesparende afspraak die uitsluitend aangevuld hoeft te wor-
denn voor werknemers die dat in de ogen van de werkgever ook waard zijn. In para-
graaff  7.5 werd al betoogd dat collectieve contracten ook om economische redenen 
voordeligerr zijn dan individuele contracten. 

Hett lukt de werknemersorganisaties niet altijd om beschermende minimumcon-
tractenn af te sluiten. Vooral in de jaren tachtig zijn in Nederland veel 'bad-jobs' ont-
staan,, banen met arbeidsvoorwaarden die in feite beneden het gangbare CAO-niveau 
liggen.l6°° De vakbeweging zal in dat geval een contractniveau moeten accepteren 
datt niet te sterk afwijkt van de actuele marktverhoudingen, want anders komt er 
geenn afspraak tot stand. Wellicht zal de vakbeweging ook een beroepp doen op wet-
gevingg vanwege de vermeende onrechtvaardigheid en uit angst voor oneerlijke con-
currentie.. Op die manier kan toch enige bescherming geboden worden aan werk-
nemerss met een zwakkere positie. 

Individuelee contracten kunnen voordelig, maar ook nadelig zijn voor werkne-
mers.. Bij een massale toeloop van individuele contracten komen de grenzen van de 
individualiseringg in zicht, omdat zwakke werknemers onmogelijk beschermd kun-
nenn worden. De ervaring leert dat werkgevers, met name de organisaties van kleine 
werkgevers,, ook moeite hebben met een al te vergaande individualisering in de con-
tractvorming.. Het kost de kleine werkgevers immers veel regeltijd, en bovendien 
vrezenn zij goedkope concurrenten die zich niet aan de erkende regels houden. Waar 
dee grenzen op dit gebied worden getrokken, is moeilijk te zeggen. Een zekere ma-
tee van individualisering van de arbeidsvoorwaarden van werknemers lijk t door de 
samenlevingg te worden geaccepteerd. 

Conclusie Conclusie 

Dee weg naar employability loopt via individualisering van het arbeidsvoorwaar-
denbeleid.. Investeren in scholing en mobiliteit zal voor de ene werknemer iets an-
derss betekenen dan voor de andere en biedt dus verschillende uitkomsten voor de 
beroepszekerheid.. Om onacceptabele vormen van ongelijkheid te voorkomen en 
gelett op het inkrimpen van de verzorgingsstaat zal de vakbeweging op zoek gaan 
naarr een nieuw solidariteitsplatform. Deze rol wordt steeds meer vervuld door de 
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arbeidsorganisatie.. Verwacht mag worden dat op dit niveau nieuwe en moderne ar-
beidsvoorwaardenn tot stand komen. 

Dee collectieve arbeidsovereenkomst ondervindt op het eerste gezicht concurren-
tiee van de hausse aan individuele afspraken, die voortvloeien uit persoonlijke wen-
senn van werknemers. In de praktijk blijkt de CAO zich echter aan te passen aan de 
aspiratiess van werknemers, die een goed besef van de eigen situatie hebben en zelf-
standigg willen (onderhandelen. De CAO kan persoonlijke arbeidsvoorwaardenvor-
mingg juist ondersteunen en ontwikkelt zich tot een coördinerend instrument. 

9-55 BELEI D EN PERCEPTIE 

Tott besluit van dit hoofdstuk wordt (figuur 9.5) een typering gegeven van het vak-
bondsbeleid.. Hoe gingen de voornaamste vakbonden om met beroepskwalificatie 
enn beroepszekerheid in de vier belangrijkste tijdvakken na de Tweede Wereldoorlog? 
Hoee meer tijd er is verstreken na het tijdvak in kwestie, des te gemakkelijker het 
wordtt om een oordeel te geven. Vakbondsbesturen worden gewoonlijk gedwongen 
omm beleid van het voorgaande decennium te evalueren en bij te stellen. Over de sa-
menhangg tussen beroepskwalificatie en sociale zekerheid zijn door vakbonden nau-
welijkss evaluerende studies verricht. Voor een diepgaande evaluatie op het gebied 
vann vakbondswerk en employability is het nog te vroeg. Wel bestaan impliciete op-
vattingenn over beroepszekerheid en onderwijs. 
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behoudd van verworven rechten op het 
gebiedd van financiële zekerheid 

kansenn creëren voor  individuele 
werknemers s 

PERCEPTIE E 

volgzamee koers, geen eigen inbreng 

geenn debat over  beroepskwalificatie 

gebrekk aan innovativiteit op het 
gebiedd van de loopbaanontwikkeling 

uitblijve nn van collectieve ruil : kwalificati e 
versuss zekerheid? 

FiguurFiguur 9.5 Beleid en perceptie met betrekking tot beroepskwalificatie en beroepszekerheid 
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